
MOSSOS EN LLUITA! (XXXIX)
AL 2012 NI UN BTP RENOVAT!

L’Administració segueix amb la sangonera dels nostres drets
laborals. És per això que els mossos hem decidit deixar
d’esforçar-nos gratuïtament i per això entenem que és obligació
de la casa posar en marxa el protocol que consideri oportú per
tal de dotar-nos de la corresponent renovació del BTP sense que
això suposi, en cap cas, que el mosso hagi d’ avançar els diners
per fer aquest tràmit.

Hem de recordar que sense el BTP en vigor no es
poden conduir els vehicles policials en situació
d’urgència, és a dir amb prioritaris i sirenes i que, per
això, qualsevol mosso necessita disposar d’ aquest
permís i, el que és més important, que és
responsabilitat del Departament d’ Interior dotar
als seus agents d’aquest permís fent-se càrrec de
les despeses ocasionades.

Es per això que hem adreçat escrits al Director General perquè la despesa
associada a la renovació del BTP s’avanci a l’agent o en el seu defecte que
la Direcció General estableixi un protocol per tal d’alliberar a l’agent del
pagament de la revisió mèdica, fotos i de les taxes a la DGT, tal i com tenen
altres cossos policials. Cap dels  escrits han estat dignes de resposta.

Per  això,  posem a la vostra disposició un model d’instància per demanar
a la Direcció General de la Policia un avançament de l’import
corresponent a la renovació del BTP.

Cal advertir que NO ens podem negar a conduir el vehicle policial PERÒ
penseu que, reglamentàriament, NO podem conduir el vehicle amb
prioritaris activats, tant acústics com visuals o lluminosos.

Per tant, com que aquesta mesura pot afectar directament el desenvolupament
del nostre servei  caldrà fer nota informativa adreçada al vostre
comandament informant-lo/la que no heu pogut renovar el BTP, perquè en
el servei tinguin en compte que no podreu conduir el vehicle en situació
d’urgència.

SI NO TE�L PAGUEN, NO RENOVIS EL BTP !
Plataforma Intersindical.

Catalunya, 21 de maig del 2012



En/Na ………………………………………………..……, agent del cos de 

mossos d’esquadra amb TIP número ……………., amb DNI 

núm…………………………, amb destinació a 

…………………………………………………………………….. i telèfon 

……………………….., 

 

E X P O S A : 

 

Que en data .......................................... em va caducar/caducarà el meu 

permís de conduir BTP, el qual habilita per a la conducció de vehicles 

prioritaris quan circulen en servei urgent. 

 

Que degut a les retallades salarials que m’ha imposat el Govern de la 

Generalitat, em trobo en una situació econòmica precària i no puc fer-me 

càrrec de les despeses que comporta la renovació del BTP. 

 

Que la pròrroga del BTP comporta el pagament de les corresponents taxes 

a la Prefectura Provincial de Trànsit, l’import del certificat mèdic expedit 

per un centre autoritzat i l’import de les fotografies. 

 

Que si la Direcció General de la Policia no m’avança l’import corresponent 

de la renovació, no podré demanar la pròrroga del permís BTP. 

 

Que, donada la meva voluntat de renovar el permís BTP, si la Direcció 

General de la Policia realitza un avançament de l’import del cost de la 

renovació,  procediré a renovar el permís BTP el més aviat possible. 

 

Que per tot això, i pel conducte reglamentari,  

 

S O L . L I C I T A: 

 

Que la Direcció General de la Policia m’avanci l’import total 

corresponent per a poder efectuar la renovació del permís BTP. 

 

............................................, a .................   de .....................  de 2012 

 

 

 

 

 

SR. DIRECTOR GENERAL DE LA POLICIA. 


